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Honda CR-V
tração 4x4, câmbio

automático e
design mais

robusto

Veja na página 04
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Escolha aqui também o seu 0km!

No mês foram emplacadas qua-
se 11 mil unidades do modelo da 
Chevrolet, que também lidera no 
acumulado do ano as vendas de 

automóveis no varejo

Chevrolet Onix

O Fiat Bravo 2016 na versão Bla-
ckmotion tem motor 1.8 E.torQ 

de 130/132 cv

Fiat Bravo 2016 

06 08 10

Reformulada visualmente, aven-
tureira da Ducati tem comando 

de válvulas variável, 160 cv 
de potência e muita eletrônica 

embarcada

Ducati Multistrada 1200

Pampulha 3888 0000
Rua Prof. Magalhães Penido, 1.011

BH 2129 3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários

O SUCESSO DO FEIRÃO FOI TÃO GRANDE 
QUE A OSAKA VAI CONTINUAR 

OFERECENDO TODA A LINHA TOYOTA COM 
AS MAIORES FACILIDADES DO MERCADO.



www.osakaveiculos.com.br

www.lexus.com.br
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ótima venda!
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Conectados para te ajudar comprar e vender!

Fiat Strada é o comercial leve mais vendido do Brasil

Focus Fastback cresce no mercado e 
hatch dispara na liderança 

PEUGEOT Fractal fará sua
estreia no Salão de Frankfurt

Novo Concept Car Citroën Cactus M: free your mind!

Líder absoluto no mercado brasileiro de co-
merciais leves, a picape Fiat Strada fechou o 
mês de agosto com 8.870 unidades vendidas 
e participação de mercado de 32,3% no seg-
mento, pouco mais do que o dobro das ven-
das do segundo colocado. No ano, já foram 
comercializadas 72.669 unidades do modelo. 
Esse resultado posiciona a Strada como o ter-
ceiro veículo mais vendido do país em 2015 
no mercado de automóveis e comerciais leves 
e o mantém na liderança do segmento de pi-
capes compactas pelo 15º ano.

O PEUGEOT FRACTAL é um cupê urbano elétri-
co que explora um novo sentido do i-Cockpit®: no 
visual, incorpora o head-up display; no toque, com 
o volante de pequenas dimensões e a tela touchscre-
en; e, agora, dedica-se de forma sem precedentes à 
acústica no design automotivo. O resultado leva a um 
nível de percepção auditiva que enriquece ainda mais 
a experiência de condução.
Esse carro-conceito possui um sistema de áudio cria-
do pelo designer brasileiro de som Amon Tobin, que 
pode ser comandado por meio de um relógio de pul-
so inteligente. Com o som ligado, o que vem a seguir 
é uma experiência única e sensorial a bordo de um 
cupê elétrico.

A Ford fechou agosto com bons resultados no segmento 
de carros médios. No primeiro mês de vendas da linha 
2016, recém-lançada, o Focus Hatch registrou 1.325 
unidades e 38,1% de participação no segmento, 9 pon-
tos percentuais à frente do segundo colocado, enquanto 
que o Focus Fastback, versão de quatro portas da linha, 
assumiu a terceira posição na sua categoria com 1.150 
unidades.
Considerando as vendas do ano, na soma das versões an-
teriores com as atuais, o Focus teve vendas de 9.302 e 
6.908 unidades, respectivamente, do Hatch e do Fastba-
ck. “O desempenho no mês de estreia mostrou a aceita-
ção dos novos modelos globais. Sempre temos de anali-
sar os números sob a ótica do mercado, mas sem dúvida 
podemos considerar como lançamentos marcantes, nota-
damente do Fastback, que subiu do quinto para o terceiro 
lugar no ranking dos médios quatro portas”, diz Fernan-
do Pfeiffer, gerente de Produto da Linha Focus.

Por ocasião do Salão Interna-
cional do Automóvel de Frank-
furt, na Alemanha, a CITROËN 
apresenta em exclusividade 
mundial um carro-conceito ins-
pirado em seu modelo Méhari: 
o CITROËN CACTUS M. Com 
ele, a CITROËN propõe uma 
reinterpretação “outdoor” do C4 
Cactus cheia de frescor e otimis-
mo, e que coloca o lazer no cen-
tro da experiência automotiva. 
À vontade em todos os terrenos 
e em todas as situações, ocon-

cept CACTUS M evoca a liber-
dade, a evasão e o bem-estar. 
 Um crossover para a natureza... 
Já sugerido pelo caráter do CI-
TROËN C4 Cactus, o estilo do 
concept-car CACTUS M quer 
ser ainda mais aventureiro, afir-
mando sua afiliação com o con-
cept CITROËN Aircross apre-
sentado em Xangai, em abril 
passado. Seus para-lamas são 
esculpidos em torno das rodas 
para torná-lo mais encorpado e 
musculoso. 
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Honda CR-V chega com tração 4x4

O Honda CR-V chegou  ao 
mercado brasileiro, em  ju-
lho, com novo visual e ainda 

mais sofisticado. Importado do Mé-
xico, o SUV (sport utility vehicle) 
está disponível na versão EXL com 
tração 4x4, câmbio automático e o 

conceituado motor 2.0 16V SOHC 
i-VTEC FlexOne. Como destaque, 
o utilitário esportivo traz alterações 
significativas no exterior, que dei-
xaram o design mais moderno e ro-
busto, e no interior, com acabamen-
to mais refinado, alta tecnologia e 

Da Redação

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Modelo está com visual mais sofisticado e novos equipamentos, como botão de partida no painel 
e sistema multimídia com tela de 7” multi touchscreen com navegador GPS integrado e câmera 

de ré multivisão. Preço público sugerido ELX 4x4 :R$ 134.900

A traseira também passou por alterações e inclui novo para-choque 
e um friso cromado que contorna a parte inferior do vidro avançando 
sobre as lanternas

O CR-V está equipado com uma nova central multimídia com tela de 
7” multi touchscreen, desenvolvida para oferecer mais conectividade 
ao usuário

novos equipamentos.
 Com a mudança na grade frontal, a 
Honda inclui em seu portfólio mais 
um veículo que traz a atual identi-
dade visual da marca – “Solid Wing 
Face”, com grade tipo colmeia e 
detalhes cromados. Na dianteira, o 
novo conjunto ótico agora possui 
luzes de navegação diurna em LED 
e tem novo formato, assim como os 
faróis de neblina retangulares, en-
volvidos por detalhes cromados. O 
para-choque foi redesenhado, con-
ferindo mais robustez ao utilitário 
esportivo.
A traseira também passou por alte-
rações e inclui novo para-choque e 
um friso cromado que contorna a 
parte inferior do vidro avançando 

sobre as lanternas. Para comple-
mentar a atualização do visual ex-
terno, as rodas aro 17” contam com 
novo design, ainda mais esportivo, 
calçadas com pneus 225/65.
 

Alto nível de sofisticação
 
O interior do SUV está mais sofis-
ticado e traz novas tecnologias. O 
painel tem design inédito com ma-
teriais de textura Soft Touch (sua-
ve ao toque), novos acabamentos 
e detalhes cromados. O console 
central foi totalmente renovado, 
está maior, mais prático e modular, 
além de oferecer saídas de ar para 
os bancos traseiros. Com o ar-con-
dicionado digital dual zone, os ocu-
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pantes contam com mais conforto, 
mantendo a temperatura ideal no 
interior do veículo.
O volante tem ajuste de altura e 
profundidade, agrega os comandos 
do sistema de áudio e do piloto au-
tomático (Cruise Control), e ainda 
traz revestimento em couro, assim 
como a alavanca do câmbio. Os 
bancos possuem acabamento que 
combina couro com partes especí-
ficas em material sintético de alta 
qualidade, oferecendo conforto e 
elevado nível de requinte.
Mais tecnológico, o CR-V está 
equipado com uma nova central 
multimídia com tela de 7” mul-
ti touchscreen, desenvolvida para 
oferecer mais conectividade ao 
usuário. Essa unidade traz software 
avançado, incluindo GPS integrado 
com as informações de trânsito por 
meio de radiofrequência (sem ne-
cessidade de conexão 3G) das prin-
cipais capitais do país – São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília e Belo Ho-
rizonte, inicialmente. O hardware 
também é novo e possibilita a co-
nexão Wi-Fi com o uso de browser 
para acesso à internet (quando o ve-
ículo não estiver em movimento), 
além da conexão Bluetooth para re-
alização de chamadas e reprodução 
de áudio.
Outra novidade é a disponibilidade 

de uma entrada HDMI, que permi-
te a reprodução de áudio, vídeo e 
imagens em alta definição por meio 
de dispositivos como notebooks e 
câmeras digitais. O sistema conta 
agora com duas entradas USB para 
MP3 player, pen drive e iPod/iPho-
ne/iPad, além do CD player e da 
entrada auxiliar. A reprodução de 
imagem da câmera de ré possui três 
modos de visão (normal, com cam-
po ampliado e de cima para baixo), 
incluindo a função de guia dinâmi-
ca, na qual a linha de guia acompa-
nha a rotação do volante.
Novos equipamentos, como botão 
de partida Start/Stop e abertura da 
porta do motorista por aproximação 
(Smart Entry), reafirmam a posição 
do CR-V como benchmark do seg-
mento. Na linha 2015, o CR-V traz, 
ainda, luz indicadora de direção 
nos espelhos retrovisores e retrovi-
sor externo com função Tilt Down, 
que ajusta para baixo o espelho do 
passageiro quando engatada a mar-
cha à ré, facilitando a visualização 
da guia nas balizas. Além disso, o 
CR-V 2015 ainda conta com teto 
solar elétrico e sensor de chuva.
 

Performance, eficiência
e segurança

 
O CR-V 2015 continua equipado 

transmissão automática é de cinco 
marchas e proporciona trocas su-
aves, privilegiando o conforto e a 
boa dirigibilidade.
O modelo conta com a avançada 
tecnologia FlexOne, que possibi-
lita o abastecimento do veículo 
com etanol ou gasolina em qual-
quer proporção, dispensando o 
tanque auxiliar de partida a frio. 
Com o sistema, ao destravar as 
portas, um conjunto de aquece-
dores entra em ação diretamente 
na linha de combustível tornando 
a temperatura, principalmente do 
etanol, ideal para compor uma 
mistura ar/combustível pronta 
para entrar em combustão ime-
diata. O resultado é uma partida 
rápida e segura, mesmo em situ-
ação de baixa temperatura. Outro 
item consagrado da marca pre-
sente no CR-V é o botão ECON 
com função Eco Assist (indicador 
luminoso de controle de consumo 
de combustível), que alia boa per-
formance com baixo consumo e 
emissão de poluentes.
Com três anos de garantia sem li-
mite de quilometragem, o CR-V 
2015 está disponível em duas 
novas cores, Modern Steel Me-
tallic (cinza metálico) e Red Co-
pper Pearl (vermelho perolizado), 
além do Taffeta Whitte (branco 
sólido), Alabaster Silver Metallic 
(prata metálico) e Crystal Black 
Pearl (preto perolizado).

O câmbio automático é bem suave em suas trocas de marchas,
sem trancos

O SUV está disponível no Brasil com tração 4x4

O descança braço é um do ítens  de maior maior conforto durante
a condução do CR-V

O interior do SUV está mais sofisticado e traz novas tecnologias  

com o consagrado motor 2.0 16V 
SOHC i-VTEC com tecnologia 
FlexOne, câmbio automático e 
tração 4x4 “Real Time”, que per-
cebe e corrige automaticamente 
a falta de aderência nas rodas em 
terrenos escorregadios e aciden-
tados. Esse propulsor desenvolve 
155 cv de potência a 6.300 rpm e 
torque de 19,5 kgf.m a 4.800 rpm, 
com etanol – quando abastecido 
com gasolina, são 150 cv a 6.300 
rpm e 19,3 kgf.m a 4.700 rpm. A 
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Teste: Fiat Bravo BlackMotion
esbanja conforto

Por Carlos Eduardo Silva

Durante estes dias de tes-
te driver  com a versão  
Blackmotion do Bravo  

podemos sentir o motor 1.8 E.
torQ de 130/132 cv a 5.250 rpm 
e 18,4/18,9 kgfm a 4.500 rpm. A 
versão de teste estava equipada 
com o câmbio manual de cinco 
marchas. Totalmente completa, 
essa  versão alcança R$ 70.000
Esse  motor 1.8 E.torQ dispõe de 
força suficiente para um desem-
penho comportado do Novo Fiat 
Bravo 2016. O propulsor respon-
de bem nas saídas e passa a im-
pressão de disposição. Seu câm-
bio manual oferece uma troca de 
marchas bem suave e eficiente.
Além disso, a programação sim-
plesmente segura as marchas de-
mais nas acelerações, elevando a 
rotação, o ruído produzido pelo 
motor e o consumo. As reduções 
são mais comportadas e eficientes. 
O nível de ruído é satisfatório, 
apesar das altas rotações exigidas 
pela automatizado (que se ele-
vam ainda mais no modo Sport). 
A suspensão tem bom ajuste e fil-
tra bem as irregularidades do as-
falto. A direção elétrica dual dri-
ve é eficiente na estrada e muito 
mais em manobras.
A posição de dirigir é levemen-
te esportiva e os ajustes de dire-
ção e assento deixam o condutor 
sempre em posição agradável, 
enquanto a ergonomia é razoável, 
pois apresenta comandos demais, 
só o volante tem oito controles, 
por exemplo. No geral, o Novo 
Fiat Bravo Blackmotion 2016 
agradou no teste realizado.
O visual do Novo Fiat Bravo 2016 
ficou mais esportivo e jovial, des-
tacando-se a nova grade frontal, 
que remete aos clássicos da marca 
e para-choque revisado com friso 

Na traseira, o modelo se destaca pela nova grafia do nome Bravo sobre o 
logotipo da Fiat, que também destrava a tampa do bagageiro

Novo Fiat Bravo 
2016 se des-

taca pelo uso 
da multimídia 
Uconnect da 

FCA

O acabamento do Bravo 
é um dos melhores da 
categoria, proporciona 
muito conforto ao dirigir

prateado em “V” e molduras dos 
faróis de neblina atualizadas.
Na traseira, o modelo se destaca 
pela nova grafia do nome Bravo 
sobre o logotipo da Fiat, que tam-
bém destrava a tampa do baga-
geiro. Logo abaixo, o que parece 
ser uma fechadura de longe, é na 
verdade a câmera de ré, integrada 
ao conjunto. O item é de série em 
todas as versões do hatch.
Outra mudança bastante perceptí-
vel é o novo para-choque trasei-
ro, que apresenta difusor de ar e 
sensores de estacionamento. Nas 
versões Sporting, Blackmotion e 
T-Jet, o escape é duplo e cromado. 
As lanternas apresentam moldura 
preta, reforçando a esportividade 
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0%
com 
taxa

em  

36 
meses

chegou a sua 

hora de sair

de fiat novo! 

do modelo. No entanto, o defletor 
de ar sobre a tampa é discreto de-
mais para as pretensões do carro.
Entre as novidades, o novo con-
junto de rodas de liga leve chama 
bastante atenção. Com exceção 
da versão Essence, cujo desenho 
é discreto, as demais opções pos-
suem um perfil mais agressivo, 
esportivo e vistoso.
Por dentro, o Novo Fiat Bravo 
2016 se destaca pelo uso da multi-
mídia Uconnect da FCA, que che-
ga ao modelo como item de série. 
Com USB, Auxiliar, Bluetooth, 
comandos de voz, MP3, leitor e 
envio de SMS, entre outros, o dis-
positivo tem tela de 5 polegadas 
sensível ao toque e ainda reproduz 
imagem da câmera de ré. Há tam-

bém GPS de série na Blackmo-
tion, mas opcional nas demais.
O acabamento geral recebeu al-
gumas melhorias, entre elas apoio 
de braço central no banco traseiro 
com porta-copos retrátil e porta-
-objetos com tampa, por exemplo. 
Ar condicionado dual zone, teto 
solar panorâmico, direção elétrica 
dual drive, porta-garrafa refrige-
rado, retrovisor eletrocrômico e 
sensores de chuva e crepuscular.
Há também faróis de xenônio, 
regulagem elétrica dos faróis, re-
trovisores com basculamento elé-
trico, faróis de neblina com fun-
ção curva, acabamento em couro, 
dois ou sete airbags, ESP, TCS, 
ABS, função Over Booster (so-
mente T-Jet), sistema de som com 

O Fiat Bravo 2016 na versão 
Blackmotion tem motor 1.8 
E.torQ de 130/132 cv

O acabamento geral recebeu 
algumas melhorias, entre elas 

apoio de braço central no banco 
traseiro com porta-copos retrátil 

e porta-objetos com tampa

subwoofer, piloto automático, en-
tre outros, são alguns dos muitos 
itens oferecidos de série ou em 
formato de opcional no Novo Fiat 
Bravo 2016.



08 04 a 10 de setembro de 2015 Conectados para te ajudar comprar e vender!

Onix é o carro mais vendido em agosto

Da Redação

O Onix possui atualmente nove combinações diferentes entre acaba-
mento (LS, LT, LTZ ou Effect), motorizações (1.0 ou 1.4) e transmissão 
(manual ou automática de seis velocidades)

Em todas as versões, o modelo vem bem equipado. Destacam-se painel 
com velocímetro digital, ar-condicionado, direção hidráulica, aviso so-
noro em caso de esquecimento do afivelamento do cinto de segurança

combinações diferentes entre aca-
bamento (LS, LT, LTZ ou Effect), 
motorizações (1.0 ou 1.4) e trans-
missão (manual ou automática de 
seis velocidades).
Em todas as versões, o modelo vem 
bem equipado. Destacam-se painel 
com velocímetro digital, ar-condi-
cionado, direção hidráulica, aviso 
sonoro em caso de esquecimento 
do afivelamento do cinto de segu-

Dos carros da nova geração, 
o Onix é o de maior suces-
so. Desde seu lançamento, 

em 2012, o Chevrolet vem subindo 
posições no ranking de vendas. Em 
agosto, o modelo chegou ao posto 
de mais vendido do mercado brasi-
leiro, com 10.999 unidades, bem à 
frente do segundo colocado.
Esta é a primeira vez que o Onix 
ocupa tal posição. Design moder-
no, amplo espaço interno, excelen-
te dirigibidade e oferta de sistemas 
de conectividade são seus princi-
pais trunfos.
No acumulado do ano, o Onix se-
gue como o modelo mais vendido 
no varejo (exclui vendas diretas a 
empresas e frotistas), com mais de 
70 mil unidades comercializadas.
“O sucesso do Onix junto ao con-
sumidor pode ser atribuído a vários 
fatores, como o pioneirismo tecno-
lógico do veículo no segmento. Foi 
o primeiro a oferecer, por exemplo, 
sistema multimídia e transmissão 
automática de seis velocidades”, 
explica Samuel Russell, diretor de 
marketing da Chevrolet.
Ainda de acordo com o executi-
vo, o fabricante vem também tra-
balhando na evolução do produto, 
agregando novos equipamentos de 
segurança e de comodidade e am-
pliando o número de versões e sé-
ries especiais.
O Onix possui atualmente nove 

No mês foram emplacadas quase 11 mil unidades do modelo da Chevrolet, que também lidera no 
acumulado do ano as vendas de automóveis no varejo

rança, rodas aro 14, airbag duplo e 
freios ABS com EBD (Electronic 
Brake Force Distribution).
O sistema multimídia Chevrolet 
MyLink é item de série nas ver-
sões LTZ e Effect e opcional na 
versão LT. O aparelho possui tela 

LCD sensível ao toque de 7 pole-
gadas, rádio AM/FM com entra-
das USB e auxiliar, função áudio 
streaming, além de conexão Blue-
tooth e aplicativos para celular, 
entre eles o BrinGo, próprio para 
navegação.
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Vendas de motos caem 7,29% em agosto

Rossi, Márquez e Simoncelli estão 
em novo filme sobre MotoGP 

Carro com motor de moto 

Seguros Honda atinge um milhão de 
apólices vendidas

Motos - Notas

Com narração de Brad Pitt, o filme “Hitting The Apex” (Atingindo 
o ápice, em tradução livre) estreou no início de setembro na Europa. 
A película conta a trajetória de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani 
Pedrosa, Marc Márquez, Casey Stoner e do falecido Marco Simon-
celli até chegarem a categoria MotoGP, considerada a Fórmula 1 
do motociclismo. Realizado pelo britânico Mark Neale, já conheci-
do pelos documentários sobre o motociclismo: “Faster” de 2003 e 
“Fastest” de 2011. O longa-metragem mostra os perigos e desafios 
de pilotar uma MotoGP, motos que aceleram tanto quanto os car-
ros da Fórmula 1. Embora não haja previsão de estreia nos cinemas 
brasileiros, o filme estará disponível em DVD, Blu-Ray e formatos 
digitais a partir de 7 de setembro. No site www.hittingtheapexfilm.
com é possível ver o trailer e conferir detalhes do filme.

A Seguros Honda, corretora de se-
guros integrante do grupo Honda 
Serviços Financeiros, atingiu um 
milhão de apólices vendidas no 
Brasil. O número foi obtido após 
14 anos do lançamento do seguro 
Moto Consumidor, desenvolvido 
especialmente para motociclistas. 
Somente neste ano foram reali-

zados 99.981 contratos de novos 
seguros e renovações, o que re-
presenta um crescimento de 3% 
em relação ao mesmo período de 
2014. As regiões Nordeste e Nor-
te/Centro-Oeste detém maior par-
ticipação nos negócios da empre-
sa, com 46% e 28% das vendas, 
respectivamente.

O Frankfurt Motor Show 2015, salão in-
ternacional alemão que acontece em se-
tembro, será palco da exibição mundial 
do “Honda Projeto 2&4” um carro com 
motor de moto. Projetado em conjunto 
pelos centros de design da Honda Moto, 
em Asaka, e da Honda Automóveis, em 
Wako, ambas no Japão, o carro-conceito 
do Projeto 2&4 usa o mesmo motor de 
quatro cilindros em “V” da superespor-
tiva RC213V. Detalhe: este propulsor de 
1.000cc gera mais de 230 cv de potência 
máxima. A ideia do monoposto é ofe-
recer, segundo a marca, a liberdade de 
uma motocicleta com a manobrabilida-
de de um carro.

Segundo dados da Fenabrave, 
entidade que reúne os reven-
dedores de veículos no Brasil, 
o setor de duas rodas registrou 
queda nas vendas em agosto. 
No mês passado, foram empla-
cadas 99.901 unidades contra 
107.757 em julho – o que re-
presenta queda de 7,29%. No 
acumulado do ano, a indústria 
de motocicletas vendeu somen-
te 849.449 unidades, uma baixa 
de 10,59% em comparação ao 
mesmo período de 2014, quan-
do o setor emplacou 950.052. 
Apesar do mau resultado, o 
segmento de motos é o que me-
nos caiu neste ano. Automóveis 

e comerciais leve, por exemplo, 
registram redução de 20,38% 
nas vendas. Para o presidente 
da Fenabrave, Alarico Assump-
ção Júnior, não ocorreram mu-
danças no cenário econômico 
do País, fazendo com que o 
consumidor continue sem con-
fiança para investir na aquisi-
ção de um novo veículo. ”Além 
disso, em agosto, tivemos 21 
dias úteis, contra 23 em julho. 
O bom sinal é que, apesar da 
queda mensal, o mercado (N.R. 
englobando todos os segmen-
tos) manteve a média diária de 
vendas, com 14,6 mil emplaca-
mentos por dia’’, declarou.
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Nova Multistrada ganha motor
mais moderno e potente

Um dos modelos mais vendidos 
e versáteis da Ducati, a spor-
t-adventure Multistrada 1200 

foi completamente reformulada para 
este ano. Ganhou um visual mais agres-
sivo, recebeu um motor inédito e mais 
tecnologia embarcada. Melhorias que a 
deixaram mais potente, versátil e ami-
gável. A principal inovação da aven-
tureira italiana é, sem dúvida, o motor 
Testastretta DVT, agora com comando 
de válvulas variável. O pacote eletrô-
nico também foi aprimorado: além dos 
modos de pilotagem, controle de tração 
e freios ABS, a Multistrada conta com 
piloto automático, assento com regula-
gem de altura e faróis de LED.

Motor DVT

Usina de força. Assim podemos defi-
nir o comportamento do motor Testas-
tretta DVT – um bicilíndrico em “L”, 
duas válvulas por cilindro, 1198,4 cm³ 
de capacidade e com arrefecimento 
líquido – que equipa a nova Multis-
trada. Mecanicamente, o DVT per-
mite controlar de forma independente 
a abertura das válvulas de admissão 
e escape. Na prática, o sistema DVT 
garante um funcionamento mais linear 
em baixas rotações, porém sem preju-
dicar o desempenho em altos giros. 
Como resultado o novo motor tem 
mais torque e potência. O torque, au-
mentado em cerca de 10%, agora é de 
13,9 kgf.m a 7.500 giros. Com os ajus-
tes e novas tecnologias, a Ducati dei-
xou a moto menos brusca, já que 78% 
do torque já está disponível a apenas 
3.500 rpm. Segundo a marca italiana, 
apesar dos novos parâmetros, a Mul-
tistrada ficou 8% mais econômica.

Modos de pilotagem

A Multistrada 1200 oferece quatro 
modos de pilotagem: Sport, Touring, 

Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Divulgação

Reformulada visualmente, aventureira da Ducati tem comando de válvulas variável,
160 cv de potência e muita eletrônica embarcada

Urban e Enduro. Capaz de transfor-
má-la em quatro motos diferentes de 
acordo com o estilo de pilotagem e o 
piso enfrentado. 
No Sport, adrenalina pura, como diz 
o nome, pois o motor libera os 160 cv 
de potência máxima, com intervenção 
mínima do controle de tração, siste-
ma anti-wheeling (que impede empi-
nadas) e o moderno freio ABS. Já no 
Modo Touring, os mesmos 160 cv são 
liberados, porém de uma forma mais 
progressiva – com toda a eletrônica 
mais atuante. 
Para rodar na cidade, há o Modo Ur-
ban, no qual a potência é reduzida e 
limitada a 100 cv. Assim a moto fica 
mais “domável” para pilotar em velo-
cidades menores e a eletrônica atuan-
do de forma a garantir a segurança do 

A Multistrada 1200 DVT não tem data preço sugerido pela o Brasil

Completo e com excelente visuali-
zação, o painel de instrumentos usa 
tela LCD

piloto. Para rodar no fora-de-estrada, 
o Modo Enduro da Multistrada 1200 
DVT mantém a potência em 100cv, 
porém entregue de forma mais linear, 
facilitando ainda mais o controle. 

Nova ciclística

A aventureira italiana apresenta uma 
ciclística bastante equilibrada, com 
distribuição de peso igual entre as ro-
das. O quadro em aço tubular, do tipo 
treliça – uma assinatura em metal da 
Ducati – “amarra” motor, suspensões 
e freios, privilegiando agilidade e es-
tabilidade.
Somam-se ao conjunto, os freios ABS 
9.1ME da Bosch de última geração, 
que não só evitam o bloqueio das ro-
das, como evitam que a roda traseira 
levante em frenagens mais fortes.

Conclusão

Desde seu lançamento em 2010, a 
Multistrada evoluiu, e muito. Motor, 
ciclística, ergonomia, conforto, estilo 
e, principalmente, tecnologia embar-
cada. Hoje, a moto oferece esportivi-
dade e versatilidade, porém sem ser 
ríspida e intimidadora. A sport-adven-
ture da Ducati não dá medo, simples-
mente instiga a dupla piloto/moto a 
buscar o limite. E para conter este ím-
peto radical os sistemas de segurança 
ativa e passiva entram em cena.
Com certeza, a Ducati Multistrada 
1200 DVT é uma das motos mais 
completas e versáteis já fabricadas 
pela marca italiana. Pode fazer longas 

viagens, participar de track-days ou 
até circular por estradas de chão ba-
tido. A má notícia e que a Multistra-
da DVT só deverá chegar ao País em 
2016 e subsidiária brasileira ainda não 
definiu o preço.

Na dianteira, disco duplo com fixa-
ção radial e sistema ABS de última 
geração

O novo motor DVT da Ducati Multis-
trada produz 160 cavalos de potên-
cia máxima
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Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet

Zero km

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet

Zero km

Garantia 
de Fábrica

Parcelas fixas
sem

Juros

Sem taxa
de adesão

31 3378-1331
www.comsortemg.com.br CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET

Autorizado:

Ford aprimora a linha Ka e Ka+ 2016 e amplia 
conforto e segurança dos modelos

da Ford. “São equipamentos que au-
mentam o valor agregado do Ka e do 
Ka+ e elevam o padrão no segmento 
de entrada, dentro da nossa proposta 
de oferecer carros completos.”
O Isofix, incluído em toda a linha, 
é o sistema mais avançado para a 
fixação de cadeiras de criança. Ele 
utiliza uma ancoragem rígida que 
prende a cadeirinha diretamente à 
carroceria do veículo, aumentando a 
segurança. A conectividade também 
ganhou um “upgrade” nas versões 
de entrada SE. O MyFord Dock, 
compartimento especial para fixa-
ção do celular ou GPS no painel do 
veículo, traz uma nova entrada USB 
exclusiva para o carregamento da 
bateria desses aparelhos.
O sistema de som MyConnection 
também adiciona uma nova função, 
que permite ao motorista acessar os 

A Ford iniciou a venda da li-
nha 2016 do Ka e do Ka+, 
com novos equipamentos 

de conforto, conveniência e segu-
rança que tornam os dois modelos 
ainda mais completos. Tanto o hat-
ch como o sedã agora vêm de série 
com sistema Isofix para fixação de 
cadeiras infantis, compartimento 
MyFord Dock com entrada USB 
para carregamento de energia e 
som MyConnection com comando 
de voz via Bluetooth. Outras novi-
dades são a inclusão de espelhos 
elétricos nas versões SEL e de fa-
róis de neblina em todos os catálo-
gos do Ka+.
“Os novos itens chegam para apri-
morar o conforto, a tecnologia e 
a segurança de uma linha que já é 
referência no segmento”, diz Fer-
nando Pfeiffer, gerente de Produto 

Da Redação

comandos de voz do smartphone via 
Bluetooth. Para ativar esse recurso, 
basta apertar o botão do telefone por 
3 segundos e, após o alerta sonoro, 
dizer o comando desejado - a lista 
pode variar de acordo com a marca 
e modelo do smartphone.
Faróis de neblina passam a integrar 
o conjunto ótico dianteiro de todos 
os modelos do Ka+. Junto com os 
faróis dianteiros cromados e a grade 
frontal em formato de quatro barras, 
eles acentuam a personalidade ele-
gante do sedã.            

Eleitos como melhores compras nos 
seus respectivos segmentos em di-
versos comparativos, o Ka e o Ka+ 
são elogiados pelo design moderno 
e espaçoso, pelo desempenho e eco-
nomia dos motores 1.0 e 1.5 Flex, 
pela tecnologia e oferta de equipa-
mentos. Ambos já vêm de série com 
ar-condicionado, direção elétrica, 
vidros elétricos dianteiros, travas 
elétricas e chave tipo canivete com 
controle remoto, além de oferecer 
controle de estabilidade e tração e 
assistente de partida em rampa.
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AUDI

DODGE

FIAT

CHEVROLET

CITROËN

CHRYSLER



QUEM VENDE MAIS PODE MAIS

MODELO ANO PREÇOOPCIONAIS

CONTAGEM
    Av. Gen. David Sarno� , 1962

        3507-7300
CONSULTORES:

Ronnie - 8471.3901 | Lucas - 8437.4087
Jefferson - 8382.4362

Co
nt

ag
em

GOL  1.0 VE/AR/TE/DH 31.990,14/15
FIESTA FLEX VE/AR/TE/DH 29.990,14/14
DUSTER 2.0 AUTOMÁTICO 43.990,11/12
ECOSPORT 1.6 COMPLETO 49.990,12/13
FOX 1.0 VE/DH / TE/ALAR. 25.990,10/11
GOL 1.6 COMPLETO 29.990,13/14
GOL 1.6 COMPLETO 29.990,14/14
IDEA ESSENCE 1.6 COMPLETO 41.990,13/14
IDEA ADVENTURE COMPLETO 47.990,13/14
SANDERO EXP. 1.6 VE/AR/TE/DH 33.990,13/14
STRADA ADVENTURE 1.8 CD VE/AR/TE/DH/ROD. 51.990,13/14
UNO VIVACE VE/TE/DH/ALAR. 24.990,11/12

À VISTA
39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,

À VISTA
39.990,

À VISTA
39.990,

À VISTA
39.990,

À VISTA
39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,

PALIO WEEK. ADV. 12/12
COMPLETO
HMV-2116

COMPLETO

À VISTA
59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,

À VISTA
59.990,

À VISTA
59.990,

À VISTA
59.990,

À VISTA
59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,

CRUZE LT 13/14

OWK-0237

Faça revisões em seu veículo regularmente. @grandeminas_gm facebook.com.br/gm.minas

Ofertas válidas até 29/08/2015 ou enquanto durar o estoque. Plano de fi nanciamento FDU sem entrada para toda a linha, prazo sujeito a análise do correspondente bancário conforme o ano do veículo. Plano de fi nanciamento direto ao usuário (FDU) sujeito a prévia aprovação de crédito. Taxa de abertura de crédito no valor de R$ 560,00 e taxa de juros 1,95% a.m e CET de 26,08% a.a. Plano de fi nanciamento FDU em até 60x parcelas mensais para 
veículos fabricados no ano de 2012 até 2015. Plano de fi nanciamento direto ao usuário (FDU) sujeito a prévia aprovação de crédito. Taxa de abertura de crédito no valor de R$ 560,00 e taxa de juros 1,95% a.m e CET de 26,08% a.a. Plano de fi nanciamento FDU com parcelas mensais de R$ 499,00, R$ 599,00 ou R$ 699,00, sujeito a entrada mínima de 60% e prazo mínimo de 60 parcelas mensais para veículos fabricados no ano de 2012 até 2015. 
Plano de fi nanciamento direto ao usuário (FDU) sujeito a prévia aprovação de crédito. Taxa de abertura de crédito no valor de R$ 560,00 e taxa de juros 1,95% a.m e CET de 26,08% a.a. Reservamo-nos o direito de possíveis erros gráfi cos. Condições da garantia de 01 ano ref. a Seguro Proteção Mecânica mediante pagamento de taxa de adesão e atender as normas do manual SPMC (SIGA), válido para veículos com ano fabricação a partir de 2011 e 
com no máximo 100.000 km rodados. Fotos meramente ilustrativas.

AGORA É SUA VEZ, DE TER UM SEMINOVO.

ZERO
ENTRADA

60X
PARA PAGAR

1 ANO
DE GARANTIA

APROVADO 
NA HORA

CRÉDITO FÁCIL
CARTA DE CRÉDITO

CONDIÇÕES DIFERENCIADAS
PARA SUA 

PARCELAS
APARTIR  DE

MODELO ANO
PREÇO

OPCIONAIS
CRUZE LT COMPLETO 48.990,11/12
GOL G6 1.0 COMPLETO 29.900,14/15
HB20 S PREM. 1.6 COMP./AUT. 45.990,13/14
IDEA ATTRACTIVE 1.4 COMPLETO 34.990,12/13
ONIX LS 1.0 DH/VE/TE 29.990,13/14
PEUGEOT 308 ACT COMPLETO 38.990,13/14
PEUGEOT 207 COMPLETO 17.990,09/09
PALIO ELX 1.4 COMPLETO 24.990,08/09
PALIO WEEK. ADV. COMPLETO 34.990,11/11
VOYAGE 1.6 COMPLETO 34.990,13/14
SIENA EL 1.4 26.990,11/11
SPIN LTZ 47.990,13/14

CRISTIANO MACHADO     Av.  Cristiano Machado, 1080 A

                3507-6100
CONSULTORES: Rômulo - 8294.0864 | Jonathan - 9204.6912 

Thiago - 8402.2781 | Marcelo - 8293.9544 

COMPLETO
COMP./07 LUGARES

C. 
M

ac
ha

do

À VISTA
22.990,22.990,22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,

C3 1.4 GLX 10/11
COMPLETO
HBV-1982

À VISTA
21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,

SANDERO 1.6 10/10
COMPLETO
HNW-8294

SANDERO 1.6 10/10

MODELO ANO PREÇOOPCIONAIS

Edson - 8452.6167 | José - 8463.2105
Guilherme - 8287.4456 | Elisângela - 8437-1479

CONSULTORES:  

Pa
m

pu
lh

a

Av.  Antônio Carlos, 6250NOVO ENDEREÇO

3507-6700

AGILE LT COMPLETO 26.990,10/11
AGILE LTZ COMPLETO 35.990,13/14
CLASSIC LS DH/TE 22.990,12/13
CRUZE LT COMPLETO 46.990,11/12
FOCUS HATCH COMPLETO 38.990,13/13
GOL G6 COMP./ABS/AIRBAG 29.990,14/15
ECOSPORT SE COMP./ABS/AIRBAG 55.990,14/15
FIESTA HATCH COMP./ABS/AIRBAG 26.990,14/14
PAJERO TR-4 COMPLETO 55.990,13/14
PALIO WEEK. ADV. COMPLETO 40.990,12/13
GRAND SIENA ATTRAC. 33.990,13/14
STRADA ADVENTURE CD 49.990,13/14

Pa
m

pu
lh

a
Pa

m
pu

lh
a

À VISTA
34.990,34.990,34.990,

À VISTA
34.990,

À VISTA
34.990,

À VISTA
34.990,

À VISTA
34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,

S-10 ADV. CS 2.4 11/11

COMPLETO
EVQ-3734 À VISTA

14.990,14.990,14.990,
À VISTA

14.990,
À VISTA

14.990,
À VISTA

14.990,
À VISTA

14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,
UNO MILLE ECONOMY
10/11
TE
HNK-9708

COMPLETO

COMP./ 3 PORTAS
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FORD
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HONDA
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HYUNDAI

JAC KIA

LAND ROVER MERCEDES-BENZ
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classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

MITSUBISHI

RENAULTPEUGEOT

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3031-5729

NISSAN



20 04 a 10 de setembro de 2015 Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

VOLKSWAGEN

TOYOTA

SUZUKI



2104 a 10 de setembro de 2015

Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.



22 04 a 10 de setembro de 2015

Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

Para anunciar
aqui acesse:

YAMAHABMW



O SUCESSO DO FEIRÃO FOI TÃO GRANDE 
QUE A OSAKA VAI CONTINUAR 

OFERECENDO TODA A LINHA TOYOTA COM 
AS MAIORES FACILIDADES DO MERCADO.

0%
TAXA

À VISTA POR R$ 

ETIOS HATCH X-AC

ENTRADA DE R$ 24.474,00 (60%)
40.790,00 36X

R$ 499

E SALDO EM

0%
TAXA

À VISTA POR R$ 

ETIOS SEDAN X-AC

ENTRADA DE R$ 27.114,00 (60%)
45.190,00 36X

R$ 550

E SALDO EM

36X

ENTRADA DE R$ 82.863,00 (60%)
E SALDO EM 

R$ 1.613

IPVA 2015 GRÁTIS

0%
TAXA

HILUX CD SR AT
Diesel, 4x4

138.104,00
À VISTA POR R$ 

SW4 Flex, 5 lugares

R$ 129.990,00
ENTRADA DE R$ 77.994,00 (60%)

36X
E SALDO EM 

R$ 1.520
0%

TAXA

IPVA 2015 GRÁTIS

IPVA 2015 GRÁTIS

NESTE SÁBADO, VENHA TOMAR UM CAFÉ 
DA MANHÃ ESPECIAL COM A GENTE.

FAÇA O TEST-DRIVE E GANHE 
UM BRINDE-SURPRESA.

Etios Hatchback X com AR, 1.3, FLEX, 16V, 5P, MEC., ano/modelo 2015/2016, à vista R$ 40.790,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 24.474,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 499,69. Taxa de juros 
prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 521,34. Valor Total a ser financiado de R$ 17.988,88 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de 
Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 6,19% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 42.462,88. IPVA GRÁTIS 2015. Estoque: 3 unidades. Etios Sedan X com AR, 1.3, FLEX, 16V, 
5P, MEC., ano/modelo 2015/2016, à vista R$ 45.190,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 27.114,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 550,03. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao 
ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 573,88. Valor Total a ser financiado de R$ 19.801,42 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor 
de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 5,78% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 46.915,42. IPVA GRÁTIS 2015. Estoque: 3 unidades. Na categoria de veículos compactos e médios, o Etios nas versões hatch 1.3 (16V DOHC 
T-Flex) e 1.5 (16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com o menor consumo de combustível da categoria em 2015. O Etios hatch 1.3 apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,3 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,1 km/l; 
gasolina/estrada: 13,3 km/l. O Etios hatch 1.5 apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada: 13,8 km/l. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com ciclos de condução e combustível-
padrão podendo não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. O Etios sedan 1.5 (16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com o menor 
consumo de combustível da categoria em 2015. O veículo Etios sedan 1.5 apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada: 13,8 km/l. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com ciclos 
de condução e combustível-padrão podendo não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte sempre o manual do proprietário e os sites: www.inmetro.gov.br e 
www.conpet.gov.br. Hilux CD SR, AT, Diesel, 4x4, cabine dupla, 2015/2015, à vista R$ 138.104,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 82.863,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 1.613,21. Taxa de juros 
prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1.683,14. Valor Total a ser financiado de R$ 58.075,68 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de 
Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 3,32% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 140.938,56. IPVA GRÁTIS 2015. Estoque: 3 unidades. Hilux SW4, FLEX, 5L, ano/modelo 
2015/2015, à vista R$ 129.990,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 77.994,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 1.520,38. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto 
sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1.586,30. Valor Total a ser financiado de R$ 54.733,84 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 
inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 3,41% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 132.727,68. IPVA GRÁTIS 2015. Estoque: 2 unidades. Crédito sujeito a análise e aprovação. Os CETs apresentados são aplicáveis aos exemplos acima com 
prestações fixas sem intermediárias. A alteração de qualquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. ERC Banco Toyota (Equipe de Relacionamento com o Cliente) 0800 016 4155 ou envie um e-mail para erc@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após 
atendimento pelo ERC): 0800 772 5877. A Toyota oferece 3 anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, 3 anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br 
para mais informações. As ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas com isenção de impostos. Essa promoção/benefícios não é cumulativa com outras promoções vigentes. Ofertas válidas apenas para o Estado de Minas Gerais no período de 1º a 31/8/2015. 

PEDESTRE, DÊ O SINAL PARA SUA VIDA.

Pampulha 3888 0000
Rua Prof. Magalhães Penido, 1.011

BH 2129 3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários




